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ناشـــــرسخن
رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
بر  دانشجویان  تحصیل  و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 
تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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1. Abduction (ab’dâkshen)

آدم ربايي

Wrongful leading away of a person, usually involving 
fraud or force.

بردن غيرقانوني يک شخص، معموال همراه با فريب يا زور.

2. Absconding (abs’kânding)
فراري           

The failure of someone charge with a criminal 
offence, who has been released on bail, to give 
himself to the custody of the court of police.

آزاد  يا ضمانت  به قيد كفالت  و  به جرم جنايي شده  كسي كه متهم 
گرديده، خودش را تحت مراقبت و محافظت دادگاه و پليس قرار ندهد.

3. Acceptance (ak’septens)
قبول، قبولي 

A statement made by or other conduct of the offeree 
indicating assent to an offer is an acceptance. Silence 
or inactivity does not in itself amount to acceptance.

اظهار يا اعمال پيشنهادگيرنده كه نشان دهنده رضايت وي نسبت به 
پيشنهاد است، قبولي مي باشد. سکوت يا عدم واكنش في نفسه منجر 

به قبولي نمي شود.
Acceptance is the unconditional assent.

قبولي عبارتست از رضايت بدون قيد و شرط.
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Acceptance may be either expressed (by word of 
mouth or in writing) or inferred from the offeree’s 
conduct.

قبولي ممکن است يا )از طريق كلمات كالمي ]شفاهي[ يا بطور كتبي( 
بيان شود يا از طريق رفتار ايجاب گيرنده استنباط شود.

An acceptance of an offer becomes effective at the 
moment the indication of assent reaches the offeror. 
An acceptance is not effective if the indication of 
assent does not reach the offeror within the time he 
has fixed or, if no time is fixed, within a reasonable 
time, due account being taken of the circumstances 
of the transaction including the rapidity of the 
means of communication employed by the offeror. 
An oral offer must be accepted immediately unless 
the circumstances indicate otherwise.
However, by virtue of the offer or as a result of 
practices which the parties have established between 
themselves or of usage . The offeree may indicate 
assent by performing an act, such as one relating to 
the dispatch of the goods or payment of the price, 
without notice to offeror, the acceptance is effective 
at the moment the act is performed, provided that 
the act is performed within the period of time laid 
down in the preceding paragraph.

قبول يک پيشنهاد موقعي كه رضايت به ايجاب دهنده  مي رسد، نافذ 
و مؤثر مي شود. چنانچه نشانه رضايت به ايجاب دهنده ظرف مدتي كه 
مقرر كرده نرسد و اگر مهلتي پيش بيني نشده باشد، ظرف يک مهلت 
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معقول به وي نرسد موجب نفوذ قبولي نيست و در مورد اخير به شرايط 
معامله توجه مي شود از جمله سرعت وسايلي كه توسط ايجاب دهنده 
درنگ  بي  بايد  ايجاب شفاهي  يک  است.  رفته  كار  به  مراسالت  براي 

قبول شود، مگر اينکه شرايط خالف آن را ذكر كند.
اما، چنانچه به موجب ايجاب يا در نتيجه روشهايي كه طرفين بين خود 
برقرار كرده اند يا عرف، ايجاب گيرنده بتواند رضايت خود را به وسيله 
بدون  كاالها  قيمت  پرداخت  يا  كاالها  ارساال  مانند  دهد  نشان  عملي 
اعالم به ايجاب دهنده، قبولي از لحظه اي نافذ مي شود كه عمل مزبور 
انجام شده است، مشروط بر اينکه عمل مذكور ظرف مهلتي كه در بند 

قبلي مقرر شده صورت گرفته باشد.

4. Acceptance subject to contract    
 (ak’septens sâbjekt too kântrakt) 

قبولي مشروط به انعقاد قرارداد   

In some contracts, one party accepts the other party’s 
offer subject to contract, namely, the acceptance is a 
conditional acceptance.

در برخي قراردادها، يک طرف، ايجاب طرف ديگر را “مشروط به انعقاد 
قرارداد” مي پذيرد. يعني قبولي يک قبولي مشروط است.

5. Accomplice (e’kâmplis) 
شريک يا معاون جرم، همدست

Accomplice means one who is a party to a crime 
either as a perpetrator or as an accessory.

شريک يا معاون جرم به معناي كسي كه طرف )شريک( جرم يا بعنوان 
مرتکب يا بعنوان معاون جرم است، مي باشد.
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6. Accusatory system (a’kyoozitori sistem)
سيستم اتهامي

The system of criminal procedure, the one used in 
England, the United States, and other common law 
countries, is  accusatory, or adversary, as it is more 
often described. Here the prosecution and defense 
are the moving parties throughout the proceedings, 
and they produce such evidence as that deem fit in 
the course of a contest between accuser and accused.

ساير  و  آمريکا  و  انگلستان  در  كه  كيفري،  دادرسي  آيين  سيستم 
كشورهاي كامن ال مورد استفاده قرار  مي گيرد، سيستم اتهامي است 
كه غالباً زياد توصيف مي شود. در اين سيستم )اتهامي( تعقيب و دفاع 
در سراسر طول دادرسي برعهده طرفين اقدام كننده مي باشد و آنها 
هستند كه داليلي را كه در جريان دعوا بين شاكي و متهم مناسب بنظر 

مي رسد ارائه مي دهند.

7. Actio ex maleficio 
(akshee-oh eks malefishee- oh)      

دعواي شبه جرم   

Actio ex maleficio means actio ex delicto
دعواي شبه جرم يعني دعواي شبه جرم

8. Action (akshen)
دعوي
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Action is a proceeding in which a party pursues a 
legal right in a civil court.

دعوي عبارتست از اقداماتي كه به موجب آن يک طرف حق قانوني خود 
را در يک دادگاه مدني تعقيب مي كند.

9. Actus non facit reum, nisi mens sit rea
 (aktes nân faysheet ree-yem, nisi menz sit ree-e) 

فعل في نفسه ايجاد جرم نمي کند مگر اينكه با  قصد و نيت 
مجرمانه انجام شود 

The maxim “actus non facit reum, nisi mens sit rea” 
means the act itself does not constitute guilt unless 
done with a guilty intent.

نيت  و  قصد  با  اينکه  مگر  نمي كند  ايجاد جرم  نفسه  في  فعل  قاعده، 
مجرمانه انجام شود به معناي فعل به تنهايي ايجاد جرم نمي كند مگر 

اينکه با نيت مجرمانه انجام شود مي باشد.

10. Actus reus of burglary 
(aktes ree-es âv bergleri)

عنصر مادي برگلري 

The actus reus of burglary is the entering into a 
building without the right to do so.

عنصر مادي ورود به ساختمان غير به قصد ارتکاب جرم عبارتست از 
ورور به ساختمان غير بدون حق انجام چنين كاري.

11. Actus reus of murder (aktes ree-es âv merder)                         
عنصر مادي قتل عمد   
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